
 

 

Чому мені слід користуватися сервісом Family Access? 

Family Access — це веб-сервіс, призначений для розширення обміну інформацією між 
батьками/опікунами та школою. 

Що можна робити і яку інформацію знаходити в Family Access?   

Єдиний вхід дозволяє батькам/опікунам переглядати дані всіх учнів у родині, навіть якщо вони 
навчаються у різних школах округу Auburn. Учні та батьки/опікуни мають окремі облікові 
записи для входу.  

Батьки/опікуни можуть переглядати: 

 [Home (головна)] — повідомлення, надіслані зі шкільного офісу або від вчителів; 

 [Grades (оцінки)]— завдання й оцінки по журналу успішності, який веде вчитель;  

 [Attendance (відвідуваність)]  — пропуски й запізнення за поточний навчальний 
рік; 

 [Student Info (інформація про учня)] — інформація про учня й контактна 
інформація на екстрений випадок; 

 [Food Service (харчування)] — залишок на рахунку та інформація про рахунок, 
включаючи щотижневу інформацію про покупки;  

 [Schedule (розклад)] — розклад занять та адреси електронної пошти вчителів; 

 [Test Scores (оцінки за іспити)] — інформацію про бали за деякі стандартні тести; 

 [Educational Milestones (освітні віхи)] — додаткові вимоги для випуску зі школи 
(для учнів старшої школи); 

 [Graduation Requirements (вимоги для випуску)] — статус завершення курсів 
навчання (для учнів старшої школи); 

 [Conferences (зустрічі)] — перегляд або призначення зустрічей батьків із 
представниками школи (функція доступна не для всіх шкіл); 

 [Academic History (історія успішності)]— інформація про оцінки за попередні роки; 

 [Report Cards and Documents (табелі успішності й документи)]— перегляд 
останнього звіту про оцінки або індивідуального звіту про бали за тести учнів 
середніх та старших класів. 

 [Health Info (інформація про здоров'я)]  — записи про вакцинацію та інформація 
про здоров'я. 

 
Батьки/опікуни також можуть: 

 [My Account (мій обліковий запис)] — обновляти адресу електронної пошти, 
змінювати пароль або підписуватися на повідомлення по електронній пошті про 
відвідуваність, оцінки, маленький залишок грошей на рахунку служби харчування; 

 [Select Language (вибір мови)]  — використовувати Google Translate для зміни 
відображуваної мови, натисніть кнопку Show Original (показати оригінал) у 
верхньому лівому куті для повернення до англійської мови. 

 [Online Forms (онлайн-форми)] — заповнити пакет документів для допуску учнів 
старших класів до спортивних тренувань або форми програми Chromebook Take 
Home; 

 [Food Service (служба харчування)] — подати заяву про надання пільг на 
харчування або скористатися посиланням для поповнення рахунку вашого учня в 
службі харчування;  

  [Skylert] — встановити бажані налаштування для одержання телефонних дзвінків, 
повідомлень електронної пошти й текстових повідомлень на телефон від сервісу 
SchoolMessenger.  

  



Skyward Family Access 

 
Як увійти до сервісу Family Access? 

На головній сторінці веб-сайту шкільного округу Auburn http://www.auburn.wednet.edu  є посилання сервісу Family 
Access — див. у верхньому правому куті екрана. Це посилання також доступне на веб-сайті кожної школи. 

 

Як одержати доступ до сервісу Family Access?   

Батьки/опікуни одержать ідентифікатор для входу та 
тимчасовий пароль від шкільного офісу.  Ідентифікатор для 
входу генерується у наступному форматі: перші п'ять букв 
прізвища батька/опікуна, перші три букви імені та 000 (або 
наступні числа, якщо комбінація букв вже зайнята). 

Якщо адреса електронної пошти батьків/опікунів вже внесена 
до нашої систему інформації про учнів, вони можуть 
скористатися функцією «Forgot your Login/Password?» (Забули 
пароль?) на екрані входу до сервісу Skyward Family Access, 
щоб одержати ідентифікатор та пароль для входу до служби 
Family Access по електронній пошті. 

За додатковою допомогою відносно ідентифікаторів для 
входу та паролів батькам/опікунам слід звертатися до 
шкільного офісу. 

Як можна обновити свою адресу електронної пошти, змінити пароль або підписку на повідомлення по 
електронній пошті?   

У верхньому правому куті екрана поруч із іменем батька (матері) / 
опікуна розміщене посилання My Account (мій обліковий запис). 

Щоб обновити адресу електронної 
пошти, введіть нову адресу у відповідне 
поле та натисніть кнопку Save 
(зберегти). 

Щоб змінити пароль, натисніть кнопку 
Change Password (змінити пароль), введіть поточний та новий пароль й натисніть кнопку Save (зберегти). 

Батьки/опікуни можуть установити прапорці поруч із 
пунктами, про які вони прагнуть одержувати 
повідомлення по електронній пошті.  Повідомлення 
відправляються на адресу електронної пошти, 
зареєстровану у школі.  На головному екрані 
розміщаються оголошення. 

Примітка. Ці повідомлення необхідно дозволити на 
комп'ютері, щоб push-повідомлення працювали через 
службу Skyward Mobile Access. 

http://www.auburn.wednet.edu/

